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Straka se na krátký čas vrátil

Krátce
HOKEJ

Písek asi zůstane
bez Všetečky

Odchovanec hokeje v Táboře přešel po minulé sezoně na Ural do Jekatěrinburgu, kde bude hrát další sezonu v ruské KHL. Je mu 34 let
ČESKÉ BUDĚJOVICE Josef Straka je
takový zatoulaný Jihočech. V NHL
hokejového útočníka s kořeny a začátky na ledě v Táboře draftoval
klub z Calgary v roce 1996 v pátém
kole jako 122. V extralize začal hrát
za Litvínov, kde hrával i jeho otec.
Působil několik sezon i v Plzni a
se Spartou získal v sezoně 2005/06
titul. Pak odešel do Ruska. V
Budvar aréně se objevil jako hráč
Jekatěrinburgu v přípravě na začínající sezonu. „Poletíme z Prahy,“
upřesnil dnešní závěr soustředění
ruského týmu z KHL.
Vysvětloval, proč se ruský tým
chová tak tiše, proč hráči nemluví.
Na ledě se atmosféra při tréninku
Automobilistu Jekatěrinburg jen
zpočátku uvolnila. To když statistik týmu zkoušel ještě před zahájením přípravy střílet z půlky na
branku s trenérem brankářů.
Nebo když už při hře v desetiminutové rozcvičce všech aktérů tréninku dal některý z týmů gól a hráči si zakřičeli s rukama nad hlavou.
Jinak se soustředili na svoji práci a
měli toho i tak dost, aby se vždy
dobře vydýchali. Josef Straka má
zajímavou statistiku. Počet gólů se
téměř kryje s počtem asistencí.
Ocitl jste se v Jekatěrinburgu. Co
k tomu řeknete?
Zatím je všechno čerstvé. Poznáváme se, je teprve začátek. Je vidět,
že tým chce od začátku udělat nějaký úspěch. Je tu dobrá parta, tak si
myslím, že by sezona mohla být
úspěšná.
Vaši noví spoluhráči moc nevtipkují. Bylo vidět, že jsou spíš zaražení, mlčí. Češi bývají hlučnější.
(zasmál se) To je prostě ta ruská
mentalita. Oni se pořád ještě bojí.
Myslí si, že když někde udělají nějaký vtípek, že by to mohlo být znevážení tréninku nebo něco podobného. Mají to prostě v sobě zakořeněný a ještě asi dlouho to v nich
bude přežívat.
Je trochu i zábava?
Občas se o nějaké vtípky snažíme.
Pár kluků na to v týmu taky je, takže až tak špatný to není.
Máte tam spoluhráče ze Slovenska Mezeie a Špirka. Hráli s vámi
v útoku přípravu v Praze proti
Slavii. Budete s nimi hrát i v
KHL?
Zatím to tak vypadá. Jsme pohromadě. Uvidíme, co bude dál. Ten
první zápas nám vyšel. Je to sice
jen léto, ale už se něco ukázalo.
Spolupráce nám funguje, tak to
snad bude pokračovat dál a líp.

FAKTA

Ze statistik hráče
V KHL: 259 zápasů,
82 gólů, 81 asistencí, 163 bodů
Z toho play-off KHL: 15 zápasů, 4
góly, 2 asistence, 6 bodů
Úspěchy v Česku: V roce 2006 titul
ve Spartě, v roce 2000
třetí s Plzní, v roce 1996 druhý s
Litvínovem.
Zahraniční angažmá: Linec, Lukko
Rauma, Čerepovec, Kazaň. Letos
po sezoně přestoupil do
Jekatěrinburgu.

Střelec Josef Straka se stačil při tréninku hokejistů Jekatěrinburgu usmát. I když příprava to byla svižná a také
dost dlouhá.

Objevily se menší pochybnosti o
tom, jestli jste dal teď v neděli jeden, nebo dva góly Slavii v Praze.
Zápas jste vyhráli tři nula. První
a třetí.
Bylo to celkem jasné. Při prvním
gólu jsem před brankářem tečoval
puk a pak jsem dal i třetí.
Dva góly ze tří, to je dobrá premiéra.
Je to příjemný, uvedl jsem se dobře. Snad to bude pokračovat.
Cítil byste se na pozici lídra ve vašem novém týmu?
Myslím si, že z toho, co mám odehráno a kolik je mi let (34, narodil
se 11. února 1978), bych měl být
jedním z lídrů. Samozřejmě, jsou
tam jiní. Ale doufám, že to potvrdím v sezoně.
Mluvili jsme o disciplíně v mužstvu. Je v ruském týmu opravdu
taková morálka, nebo se stane,
že má někdo v sezoně nějaký
úlet? Že nedodrží základy očekávané disciplíny?
(smál se) S tím jsem se ještě nesetkal. (zvážněl) Tohle by, samozřejmě, mělo zůstat v kabině. Když se
něco takového stane, nemělo by to
jít dál.
Hlídají dnes Rusové v KHL hráče

Foto: Jakub Jirák, MF DNES

třeba po zápasech jako dřív?
Některé kluby ještě mají báze, ale
už to není takové jako dřív. Každý
je dnes profík a ví, co může dělat.
Když půjde někam na pivo nebo
na diskotéku a druhý den je zápas,
tak ho nemůže odehrát dobře. A je
tady spousta jiných kluků, kteří čekají na jeho místo. V tom šel vývoj
jinam.
Stává se, že někdo z kádru zmizí
v rozehrané sezoně? Třeba i u jiných týmů, za které jste nehrál.
Nevím. Může se to stát, ale nevím
o tom.
Naposledy jste hrál za Kazaň. Nepokoušel jste se tam dohodnout
na nové smlouvě?
Ne, to ne. Tam to bylo vyloženě na
závěr sezony, na play-off. Kazaň
posilovala tým. Na další spolupráci to nebylo, protože tak silný tým,
jako je Kazaň, hledá trochu jiné
hráče. Hlavně z NHL a podobně.
Nepočítal jsem s tím, že bych tam
mohl zůstat.
Teď se tady v přípravě v pátek (zítra v 17.30 hodin) proti Mountfieldu představí Astana. Kam byste
tento tým z KHL zařadil?
Přišel tam trenér Krjikunov, kterého jsem zažil letos v Kazani. To
bude velký dril. Hráči na tom bu-

dou fyzicky hodně dobře. Možná v
přípravném zápase tady budou až
zavaření. Myslím si, že by s nimi
Budějky mohly něco uhrát.
Astana vyřadila Čechy z kádru.
Hodně to pozměnili. Vsadili na Kazachy, se kterými chtějí hrát KHL.
Kvalita může být trochu nižší než v
minulé sezoně, ale teď je to těžké
posoudit.
Krjikunov, to je známé jméno.
Moc ho tady hráči nechválili. Připomíná rasa.
Je to prostě jeden z posledních trenérů staré ruské hokejové školy.
Uznává jen dřinu a dřinu, svoje
metody. Nic jiného nebere. Byl s
tím před dvaceti rokama úspěšnej,
tak s tím pokračuje.
Takže olovněné vesty?
Vesty, tahání pneumatik a takové
ty věci. Někde to pořád mají.
V Jekatěrinburgu to nemáte?
Máme jiné věci. Je znát, že tu jsou
jiné tréninkové metody. Moderní.
(hráči mají sporttestery a na střídačce sedí statistik, který jejich
tepové frekvence ihned zaznamenává a může je vyhodnotit). Je to
super. Ale taky trénujeme dost.
Vy jste hrál v přípravě v Praze

Vaším objektivem Nafotili jste zajímavou akci a chcete se se snímky podělit se čtenáři jihočeské přílohy MF DNES? Uložte je na rajce.idnes.cz

proti Slavii a pak proti Mladé Boleslavi v Budvar aréně už ne.
Tým byl rozdělený.
Máme tady v přípravě pět pětek,
takže ta naše dostala volno. Příští
týden máme turnaj v Jekatěrinburgu a vždycky jedna lajna bude odpočívat. Budou hrát jen čtyři pětky. Proti Mladé Boleslavi padla volba na nás.
V KHL to bude asi jinak.
Tam už bude klasická sestava a
hrát bude ten, kdo má výkonnost.
Jaký máte dojem ze soustředění
tady v rodném kraji?
Je to super. Výborné podmínky. V
rehabilitačním centru na Hluboké, kde přebýváme, máme vynikající regenerační možnosti. Wellnes,
kriokomoru. Hned můžete ty dávky z přípravy tady líp snášet. I tady
na zimáku nám dali hlavní ledy.
Áčko Mountfieldu chodí do menší
vedlejší haly a my jsme tady jako
doma.
Poslední den trénujete jen jednou. Předtím jste se na ledě připravovali dvakrát denně.
To je proto, že jsme měli led zamluvený do konce července a teď je srpen. Máme jeden led, protože víc
ho na dnešek nebylo.
Už v Jekatěrinburgu bydlíte?
Ještě ne, ale byt už mám. Připravíme ho a na začátku sezony za
mnou přiletí manželka.
Na Ural je to trochu daleko.
Je, ale není to tak hrozný a dá se to
zvládnout. Když začne sezona, stejně se domů moc nepodíváte. Takže je to jedno, jestli letíte někam
dvě hodiny, nebo čtyři třeba jako z
Prahy.
Michal Cirmaciu

PLAVÁNÍ

Bude Vozkův memoriál,
pak se poměří siláci
Ve Volyni se o pouti také plave.
Nyní v sobotu se zde uskuteční 34.
ročník Vozkova memorialu. Závodu se zúčastní kolem 150 plavců
včetně současných i bývalých reprezentantů. Odpoledne se v mrtvém tahu poměří siláci.
(dal)
Ve výsledcích a telegraficky

Cyklistika

MISTROVSTVÍ Česka veteránů na silnici ve
Svijanech u Turnova, závod s hromadným startem,
kategorie nad 40 let (85 kilometrů): 1. Prokeš
(Karlovy Vary), 2. Vitáček (Wiesmann), 3. Cirkl
(nejlevnejsipneu.cz). Cirkla dostihla dvojice před
ním 10 metrů před cílem, nad 60 let: 6. Vodák
(České Budějovice).
MISTROVSTVÍ Česka v Račicích, časovka
jednotlivců na 10 kilometrů, žáci: 9. Drdek, 11.
Novák (oba CT Tábor), žákyně: 7. Mináriková Švecová (CT Soběslav), kadeti: 2. Ťoupalík (CT
Tábor), 18. Camrda (Giessegi), 29. Dejmek, 36.
Papež, 39. Matějček (všichni CT Tábor).

Fotbal

JUNIORSKÁ LIGA: MAS Táborsko - Liberec 2:2.
Branky: 47. Pavličko z penalty za ruku Jánošíka, 90.
Prášek - 14. Dydowicz, 40. Ndiaye z penalty za faul
Pavlička na něj. Rozhodčí: Ochotnický - Vrzal,
Kotalík. ŽK: 1:4 (Civič - Daniel, Jánošík, Dydowicz,
Kmoníček). Diváků: 200. Poločas: 0:2. Táborsko:
Varyš - M. Rabiňák, Pavličko, Hric, Civič - Prášek
(90. Sazma), J. Holub (69. Mužík), Turek, Kukučka
(57. Kluzák), Stuchlík (69. Bartáček) - Jindřich
Rosůlek.
České Budějovice - Brno 1:3. Branky: 33. Linhart 18. a 64. Lapeš, 7. Sus. Rozhodčí: Kocourek - Řezáč,
Průcha. ŽK: 3:1 (Holub, Halama, Dvořák - Sus).
Diváků: 100. Poločas: 1:2. České Budějovice:
Vokatý - Sajtl (54. Dvořák), Halama, Holub (84.
Slavík), Funda (69. Kabele) - Němec, Petráň,
Kaladžan, Hronec (65. Repa) - Linhart, Řezníček.

Nohejbal

BLANICE - PLATAN CUP, turnaj trojic - konečné
pořadí výkonnostní kategorie: 1. Dynamo České
Budějovice (Chalupa - Ryneš - Vondrášek), 2.
Horažďovice, 3. Robo Boys, 4. Cep. Nejlepší hráč:
Jan Chalupa (Dynamo ČB), nejmladší hráč: Zdeněk
a Václav Koudelkovi (12 let), nejstarší hráč: Emil
Holčapek (60 let), konečné pořadí rekreační
kategorie: 1. Dynamo České Budějovice ( Hanzálek
- Holčapek - Žikeš), 2. Nao, 3. Tukani Milevsko, 4.
Bechyně. Nejlepší hráč: Zdeněk Hanzálek.

Triatlon

ZVŮLE, Junior Cup - žáci (6 - 7 let): 1. H. Hrdlička
3:48 minuty, 2. Michálek 4:02, (8 - 9 let): 1. Železo
(všichni Vaněk Jindřichův Hradec), 2. Kostán (TT
Tábor) 9:01, (10 - 11 let): 1. J. Hrdlička (Vaněk)
12:09, 2. Macek (TT Tábor) 12:19, (12 - 13 let): 1.
Řehula 24:01, 2. J. Fencl (oba Vaněk) 24:04, (14 - 15
let): 1. Šimeček (TriSK České Budějovice) 23:01, 2.
M. Fencl (Vaněk) 23:57, žákyně (6 - 7 let): 1.
Papáčková 4:52, 2. Pospíšilová 5:19, (8 - 9 let): 1. Š.
Burdová 9:56, 2. Tischlerová 10:49, (10 - 11 let): 1.
Hrdličková 12:32, 2. A. Burdová (všechny Vaněk),
(12 - 13 let): 1. Šimková 29:26, 2. Ondrášková 29:36,
(14 - 15 let): 1. Šimůnková 25:22, 2. Provazníková
(všechny TriSK) 34:17.

Diktátor

1. DIGITALIZOVANÉ LETNÍ KINO

Polski film

21.00

České Budějovice

KINO

Méďa

Lidická 235, tel. 386 355 800

Konfident
Až vyjde měsíc

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

KINO OKO

Komenského 29, tel. 383 332 867

Méďa
14.30, 16.45, 19.00, 21.15
Doba ledová 4: Země v pohybu
14.30, 16.10, 18.20
Madagaskar 3
14.00
Bez kalhot
17.40, 20.30
Temný rytíř povstal
14.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.00
The Amazing Spider-Man 3D dabing
14.10, 17.10, 20.10
The Amazing Spider-Man dabing
16.00, 18.45
Polski film
21.30
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
14.40, 16.50
Líbáš jako ďábel
15.10, 20.00

Třeboň

Český Krumlov

Noční pohádkový les

KINO J & K

Špičák 134, tel. 380 711 892

Něžnost

KINO SVĚTOZOR

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Doba ledová 4: Země v pohybu 3D
Méďa

18.00
21.00

Divadla
Chlum u Třeboně
DŮM KULTURY

Pohádka o Africe
Trojlístek pohádek
PARK ZA KULTURNÍM DOMEM

10.00
18.00
20.30

OBČERSTVENÍ U SUMEČKA

O Honzovi

18.00

Zlatá Koruna

KINO STŘELNICE

Piraňa 3D

20.00

Staňkov
19.00

Jindřichův Hradec
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

20.30

Strakonice
Méďa

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

21.00

Soběslav
Nerudova 424, tel. 381 524 648

KINO KOTVA

v Božeticích se topil v blátě. Závodníci v cíli vypadali jako
po bahenní koupeli.
Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.idnes.cz)

Zkušený 32letý obránce David Všetečka patřil poslední sezony i v minulosti k oporám Komtermu Písek. Nedávno se rozhodl k odchodu. Zvolil druhou francouzskou
ligu a chce hrát za Reims. Všetečka
sice trénoval s Komtermem, ale nabídka ho zviklala. Ve stejném klubu je i brankář David Kubiš, který
je také odchovancem Písku. Písecký kádr postihly zdravotní problémy a ztráta Všetečky mu nepřidala. Proto v tomto týdnu vedení klubu zrušilo první přípravný zápas
nové sezony, který měl Písek hrát v
Benátkách nad Jizerou.
(dal)

Kina Méďa ve Strakonicích
Černá v Pošumaví

Počasí se vyřádilo Krajský přebor v motokrosu

B 5

17.30, 20.00

KLÁŠTER

Vyhnanci a vyděděnci

21.00

Písek
LETNÍ KINO

Na Výstavišti

Polski film

Sezimovo Ústí
LETNÍ KINO HILTON
Ke Hvězdárně

21.15

Koncert
Český Krumlov
ZÁMEK, maškarní sál

Jiří Bárta (violoncello) - koncert

19.30

